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Tiivistelmä  

Virukset vaikuttavat kaikkiin eläviin eliöihin, minkä vuoksi niiden tunteminen on tärkeää. 

Virustutkimusta voidaan tehdä malliorganismeilla, jolloin saadaan tietoa virusten toiminnasta 

malliorganismina toimivassa isännässä. Esimerkiksi mahlakärpäsiin kuuluvan Drosophila-

suvun kärpäset ovat paljon käytettyjä tieteen malliorganismeja. Drosophilalla ja ihmisellä on 

paljon homologisia eli yhteiseltä kantaisältä perittyjä geenejä, minkä vuoksi Drosophilaa 

tutkiessa voidaan saada tietoa myös ihmisessä toimivista biologisista mekanismeista. 

Drosophilan hyötyjä malliorganismina ovat lisäksi niiden helppo saatavuus ja käsittely, sekä 

nopea lisääntyminen.  

Jotta Drosophilaa voidaan käyttää virustutkimuksen malliorganismina, on tärkeää tuntea sen 

viromi, eli kokonaisuus, johon kuuluu kaikki Drosophilaa tartuttavat virukset. Modernit 

sekvensointimenetelmät ovat mullistaneet virusten tutkimisen ja Drosophilasta on löydetty jo 

yli 70 virusta, joista lähes kaikki ovat RNA-viruksia. Drosophilasta on löydetty myös kolme 

DNA-virusta. Tunnetuimpia RNA-viruksia ovat Drosophila C virus, Nora virus sekä Sigma virus. 

Löydetyt DNA-virukset ovat Drosophila innubila Nudivirus, Kallithea virus sekä Armadillidium 

vulgare iridescent virus.  

Hyönteisillä ei ole hankittua immuniteettiä, joten viruksia vastaan puolustautuminen on 

synnynnäisen immuniteetin signalointireittien vastuulla. Nämä reitit ovat nimeltään Toll, IMD, 

JAK/STAT, RNAi sekä autofagia. Toll, IMD ja JAK/STAT -reiteillä on todettu olevan viruksilta 

suojaava vaikutuksia, mutta nämä mekanismit eivät ole vielä täysin selvillä.  

Wolbachia on hyvin laajalle levinnyt bakteeri, jolla on todettu olevan viruksilta suojaava 

vaikutus Drosophila-kärpäsillä. Wolbachia tartuttaa erityisesti niveljalkaisia ja sukkulamatoja. 

Se leviää tartunnan saaneen naaraan kautta jälkeläisiin, ja aiheuttaa erilaisia lisääntymiseen 

liittyviä muutoksia. Wolbachia-tartuntaa kantavilla Drosophila-kärpäsillä on vähemmän 

virustartuntoja, mutta syy tälle ei ole vielä täysin selvä. Siirtämällä Wolbachiaa moskiittoihin, 

jotka levittävät ihmisille vakavia virustauteja, on huomattu, että virustartunnat ihmisten 

keskuudessa on saatu laskuun.  

Drosophila on arvokas resurssi biologisessa tutkimuksessa. Virusten tutkiminen etenee 

jatkuvasti, ja samalla opitaan myös lisää viruksia vastaan puolustautumisesta. Näiden asioiden 

tutkimus on merkityksellistä ja koskettaa koko yhteiskuntaa ja kaikkia elämän tasoja. 
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1. Johdanto 

Virusten ja immuunipuolustuksen tutkimus on tarpeellista, sillä on tärkeää tuntea 

taudinaiheuttajien toimintamekanismeja ja niiden vaikutuksia ihmisiin ja koko elävään 

luontoon. Virukset tartuttavat kaikkia eläviä organismeja, ja niiden vaikutukset 

ekosysteemeihin ja yhteiskuntiin ovat toisinaan järisyttäviä. Viruksia voidaan tutkia 

malliorganismeissa, jolloin voidaan saada virusten vaikutusten lisäksi tietoa siitä, miten 

immuunipuolustus taistelee infektiota vastaan.  

1.1 Drosophila 

Mahlakärpästen (Drosophilidae) heimoon kuuluvat Drosophila-suvun kärpäset ovat tieteen 

tärkeitä malliorganismeja. Niistä ylläpidetään kaupallisia kantoja, joista on edullista tilata 

kärpäsiä tutkimuksiin. Drosophila-kärpäset ovat helppoja käsitellä ja lisääntyvät nopeasti 

lyhyissä sukupolvissa (Xu & Cherry, 2014). Esimerkiksi virustutkimuksissa paljon käytetyn 

banaanikärpäsen (Drosophila melanogaster) keskimääräinen elinikä on noin 60–80 päivää, ja 

hyvissä olosuhteissa se voi kehittyä munasta aikuiseksi yhdeksässä päivässä (Angel Fernández-

Moreno et al., 2007).  

Malliorganismina Drosophila-kärpästen tärkeä ominaisuus on se, että puolella niiden 

geeneistä on homologi ihmisessä, ja ihmiselle sairautta aiheuttavista geeneistä 75 % löytyy 

homologina kärpäsestä (Sun ym., 2013). Homologia tarkoittaa eri eliöiden välillä olevaa 

samankaltaista ominaisuutta, joka johtuu siitä, että näillä ominaisuuksilla on yhteinen 

evoluutiohistoria. Toisin sanoen, nämä eliöt ovat perineet ominaisuuden yhteiseltä 

kantaisältään.  

Drosophila on tärkeä mallieläin synnynnäistä immuniteettia tutkiessa, koska sen 

immuunipuolustuksen mekanismit ovat samankaltaisia kuin selkärankaisilla. Nämä 

mekanismit ovat konservoituneita tauteja levittävillä hyönteisillä eli tautivektoreilla, sekä 

nisäkkäillä, joita nämä taudit sairastuttavat (Xu & Cherry, 2014). Konservoituminen tarkoittaa, 

että jokin rakenne tai toiminto on evoluution kuluessa säilynyt samanlaisena lajien tai 

eliöryhmien kesken. 

1.2 Virukset 

Virukset ovat määritelmän mukaan elottomia parasiittejä, joiden elinkierto ja lisääntyminen 

on riippuvaista isäntäsolun aineenvaihdunnasta ja toiminnoista (Wagner ym., 2007, s.3) 
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Viruksilla on oma perintöaines eli genomi, ja sen ympärillä proteiineista koostuva suojakuori 

eli kapsidi. Viruksen pinnalla on proteiineja, jotka vaikuttavat isäntäsolun pinnan proteiinien 

kanssa ja mahdollistavat viruksen pääsyn soluun (Wagner ym., 2007, s.65).  

Virukset lisääntyvät ainoastaan elävissä isäntäsoluissa. Kun virus pääsee tunkeutumaan 

soluun, se saa solun mekanismit kopioimaan omaa perintöainestaan sekä tuottamaan 

virusproteiineja, joista kootaan solussa uusia viruksia. Solusta tulee infektion aikana 

”virustehdas” (Wagner ym., 2007, s.15). Suurin osa virusinfektioista johtaa lopulta isäntäsolun 

kuolemaan (Kaminskyy & Zhivotovsky, 2010).  

Virusten perimä voi olla joko DNA:ta tai RNA:ta, ja molemmissa tapauksissa se voi olla yksi- tai 

kaksijuosteista. Perimäaines voi olla lineaarista (”suoraa”) tai siitä on voinut muodostua 

rengasmaisia rakenteita. DNA-virukset voivat hyödyntää suoraan isäntäsolun omaa, tumassa 

sijaitsevaa replikaatiokoneistoa oman perimänsä monistamiseen. RNA-viruksilla on pakko olla 

jokin toinen keino perimänsä monistamiseen, sillä soluilla ei ole mahdollisuutta monistaa 

RNA:ta suoraan. Tämän takia RNA-virukset pystyvät tuottamaan entsyymejä, jotka ratkaisevat 

ongelman. Esimerkiksi käänteiskopioijaentsyymi kääntää RNA-juosteen vastaavaksi DNA:ksi, 

ja näin viruksen perimä pääsee isäntäsolun replikaatiokoneiston kopioitavaksi (Wagner ym., 

2007, s.69). 

1.3 Virusten luokittelu 

Virusten erilaisia ominaisuuksia voidaan hyödyntää niiden luokittelussa. Yleinen 

luokittelutapa on David Baltimoren vuonna 1971 kehittämä Baltimore-luokittelu, jossa 

virukset jaetaan ryhmiin niiden tuottaman lähetti-RNA:n perusteella. Virusten erilaiset 

genomit vaativat erilaisia vaiheita, jotta niistä saadaan tuotettua lähetti-RNA.  Kaikki virukset 

tuottavat lähetti-RNA:ta, jotta voi tapahtua translaatiota, jossa lähetti-RNA:sta tuotetaan 

proteiini (Wagner ym., 2007, s.75).  

Baltimoren luokittelussa yksijuosteiset RNA-virukset jaetaan kahteen ryhmään sen 

perusteella, onko niiden perimänä positiivinen vai negatiivinen RNA-juoste. Positiivinen juoste 

on se juoste, jota voidaan käyttää suoraan lähetti-RNA:na. Tämän komplementaarinen 

(”vastakkainen”) juoste on niin sanottu negatiivinen juoste, ja se pitää kääntää positiiviseksi 

juosteeksi, ennen kuin sitä voi hyödyntää proteiinien tuotossa. Kun yksijuosteisen RNA-

viruksen perimä on positiivinen juoste, sitä kutsutaan (+)ssRNA-virukseksi (positiivinen single 
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strand RNA). Tämän negatiivinen vastine on (-)ssRNA (negatiivinen single strand RNA). 

Viruksilla, joilla on kaksijuosteinen genomi, on molemmat juosteet käytössä. Niitä kutsutaan 

dsRNA- ja dsDNA-viruksiksi (ds, double stranded) (Wagner ym., 2007, s.75).  

Tässä kirjallisuuskatsauksessa perehdyn Drosophilan viromiin sekä mekanismeihin, joilla 

Drosophila-kärpäset suojautuvat viruksia vastaan. Viromi tarkoittaa sitä kokonaisuutta, joka 

koostuu kaikista Drosophila-kärpäsiä tartuttavista viruksista. Lopuksi kerron Wolbachia-

bakteerista, jolla on osoitettu olevan viruksilta suojaavia vaikutuksia etenkin Drosophila-

kärpäsillä.  

2. Drosophilan viromi 

Drosophila-kärpästen viromin tunteminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta näitä kärpäsiä 

voidaan käyttää virustutkimuksen malliorganismeina. Nykyaikaiset sekvensointimenetelmät 

ovat mullistaneet virusten tunnistamisen ja tutkimisen, ja Drosophilasta oli löydetty vain 

muutamia viruksia ennen näiden menetelmien kehitystä (Webster ym., 2016). Nykyään 

voidaan havaita viruksia, jotka ovat integroituneet isännän perimään tai joiden isännät ovat 

oireettomia. Myös latentteja eli oireettomassa vaiheessa olevia viruksia voidaan tunnistaa. 

Toisaalta tutkimuksissa löydetään myös sellaisia virusperäisiä sekvenssejä, joiden alkuperästä 

ei voida olla varmoja: sekvenssi voi olla peräisin esimerkiksi isännän syömästä materiaalista 

tai isännässä elävästä mikrobista. On myös mahdollista, että viruksia jää 

tutkimusmenetelmien havaitsemisrajojen alapuolelle ja niitä ei ole vielä löydetty (Bonning, 

2020).  

Tähän mennessä Drosophilasta on löydetty yli 70 virusta (Webster ym., 2016; Liite 1). Näistä 

ylivoimaisesti suurin osa on RNA-viruksia, joista noin puolet on (+)ssRNA-viruksia, eli viruksia, 

joiden perimä on yksijuosteinen ja positiivinen RNA-juoste. Noin viidesosa RNA-viruksista on 

(-)ssRNA-viruksia, joilla on perimänään yksijuosteinen negatiivinen RNA-juoste. Loput RNA-

viruksista ovat kaksijuosteisia RNA-viruksia (dsRNA). Drosophila-suvusta on löydetty 

ainoastaan kolme DNA-virusta (Bonning, 2020).  

2.1 Tunnetuimmat RNA-virukset 

Parhaiten tunnettuja Drosophila-suvun kärpäsiä tartuttavia viruksia ovat Drosophila C virus 

(DCV), Nora virus sekä Sigma virus. Niitä kutsutaan D. melanogaster-kärpäsen luonnollisiksi 

taudinaiheuttajiksi, koska ne tartuttavat lähinnä tätä lajia. Tunnettuja viruksia, jotka pystyvät 
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tartuttamaan hyvin laajaa kirjoa hyönteisiä, mukaan lukien Drosophila-kärpäsiä, ovat Flock 

House virus (FHV) ja Cricket Paralysis virus (CrPV) (Xu & Cherry, 2014). Seuraavaksi esittelen 

lyhyesti D. melanogasterin luonnolliset patogeenit.  

Drosophila C virus on yksi parhaiten tunnettuja kärpästen patogeenejä. Se kuuluu sukuun 

Cripavirus ja sen genomi on yksijuosteinen positiivinen RNA-juoste, joka on yli 9000 

nukleotidiä pitkä. Se löydettiin ensin D. melanogaster-yksilöstä Ranskasta 1970-luvulla, jonka 

jälkeen sitä on löydetty ympäri maailmaa. Nuoret tartunnan saaneet yksilöt kehittyvät 

normaalia nopeammin ja naaraat saavat enemmän jälkeläisiä, mutta aikuisen kärpäsen 

saadessa tartunnan se on hyvin tappava (Xu & Cherry, 2014).  

Nora virus on Picornavirales-luokan pienikokoinen (+)ssRNA-virus, joka tunnistettiin 

ensimmäisen kerran kärpästen laboratoriopopulaatiosta (Webster ym., 2016; Xu & Cherry, 

2014). Se voi olla läsnä vuosia, ilman että se aiheuttaa oireita. Se tartuttaa erityisesti suoliston 

kudoksia, jolloin sairastuneet kärpäset levittävät tartuntaa toisiinsa ulosteen kautta. Tämän 

viruksen elinkierrosta ei tiedetä paljoa, mutta Nora virus todennäköisesti kantaa entsyymiä, 

joka on RNA interferenssin hiljentäjä (Xu & Cherry, 2014). RNA-interferenssi on tärkeä 

immuunipuolustuksen mekanismi, jota käsitellään Puolustautuminen viruksia vastaan -

osiossa. 

Sigma virus on tyypillinen Rhabdoviridae-heimon edustaja, jonka perimä on (-)ssRNA-juoste. 

Rhabdoviruksista monet ovat uhaksi ihmisten, eläinten sekä kasvien terveydelle. Lajeja on 

tunnistettu yli 160, ja monet leviävät virusvektoreiden, kuten hyönteisten, avulla. Drosophila-

kärpäsiä sairastuttava Sigma virus leviää sukupolvelta toiselle sukusolujen kautta. Tartunta on 

yleinen ja tyypillisesti  0–30 % populaation yksilöistä kantaa virusta. Luonnollisissa Drosophila-

populaatioissa Sigma viruksen ei ole havaittu vaikuttavan lisääntymiseen, mutta laboratorio-

olosuhteissa on havaittu, että tartunnan saaneet yksilöt tuottavat vähemmän munia. 

Drosophilan genomissa on havaittu geenejä, jotka voisivat olla peräisin Sigma viruksen 

genomin integraatiosta. Tämä viittaa pitkään koevoluutio-historiaan lajien välillä (Xu & Cherry, 

2014).  

2.2 DNA-virukset 

Drosophilasta on löydetty vain kolme DNA-virusta. Nämä ovat Drosophila innubila Nudivirus, 

Kallithea virus ja Armadillidium vulgare iridescent virus. Drosophila innubila Nudivirus on 
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nimensä mukaisesti D. innubilasta löydetty Nudiviruksiin kuuluva patogeeni. Sitä tavataan 

myös muissa Drosophila-lajeissa (Webster ym., 2016). Suurikokoinen Kallithea virus on myös 

Nudivirus ja läheistä sukua D. innubila Nudivirukselle (Webster ym., 2015). Armadillidium 

vulgare iridescent virus kuuluu Iridoviruksiin ja on saanut nimensä mustapallosiiran 

(Armadillium vulgare) mukaan, sillä tästä lajista se löydettiin ensin. Nimen osa iridescent 

(suom. ”sateenkaaren väreissä kimalteleva”) tulee viruksen kyvystä muuttaa tartuttamansa 

mustapallosiiran väri normaalista mustaharmaasta kirkkaan sinivioletiksi (Kuva 1.) (Piégu ym., 

2014). Tätä virusta kutsutaan myös invertebrate iridovirus 31 (IIV31) -nimellä.  

 

Kuva 1. Mustapallosiiroja (Armadillidium vulgare), joista ylimmällä on Armadillidium vulgare iridescent virus -

tartunta, joka saa yksilön värin muuttumaan sinivioletiksi. (Kuvan tekijänoikeudet: Jengod, CC BY-SA 4.0.)   

Tämän kirjallisuuskatsauksen liitteenä on taulukko viruksista, jotka on löydetty Drosophila-

kärpäsiltä ilman kokeellista tartuttamista (Liite 1). Taulukosta löytyy tieto virusten perimän 

tyypistä, löytämisvuosista sekä luokittelusta. Taulukko on muokattu Webster ym. tekemän 

artikkelin (2016) lisämateriaalina olevasta taulukosta, josta löytyy vieläkin enemmän tietoja 

näistä viruksista.  

3. Puolustautuminen viruksia vastaan  

Hyönteisillä ei ole adaptiivista eli hankittua immuniteettiä, joten niiden puolustautuminen 

patogeenejä vastaan on täysin synnynnäisen immuniteetin vastuulla (Xu & Cherry, 2014). 

Seuraavaksi esittelen synnynnäisen immuniteetin pääasialliset signalointireitit, joita ovat Toll, 

IMD, JAK/STAT, RNAi sekä autofagia. 
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3.1 Toll 

Valanne ym. kertovat 2011 julkaistussa artikkelissaan D. melanogaster -kärpäsen Toll-

signalointireitistä. Se löydettiin alun perin, kun tutkittiin mitä geenejä liittyy Drosophila-

kärpästen alkionkehitykseen. Toll-reseptorilla on tärkeä rooli alkiovaiheessa, etenkin dorsaali-

ventraali (selkä-vatsa) akselin kehityksessä. Toll-reseptorien löytyminen johti myöhemmin 

myös nisäkkäiden Tollin kaltaisten reseptoreiden (TLR, Toll-like-receptor) löytymiseen. 

Drosophilan Toll-systeemi on konservoitunut signaalikaskadi (Valanne ym., 2011). Kaskadi 

tarkoittaa solussa tapahtuvaa reaktioiden sarjaa, joka saa alkunsa tietystä ärsykkeestä. 

Drosophilan genomi koodaa yhdeksää Toll-reseptoria, jotka sijaitsevat solukalvolla. Valanne 

ym. (2011) kuvailee signalointireitin toimintaa: Toll-signalointikaskadin aktivoi Gram-

positiivisen bakteerin tai sienen aiheuttama infektio, joka saa solun ulkopuolella sijaitsevan 

SPE-entsyymin (Spätzle-processing-enzyme) aktivoitumaan. Tämä entsyymi leikkaa Spätzle-

nimisen (Spz) molekyylin sen aktiiviseen C-106-muotoon, joka on Toll-reseptorin ligandi. 

Ligandi tarkoittaa viestimolekyyliä, joka sitoutuu reseptoriin, jonka vaikutuksesta solussa 

tapahtuu erilaisia muutoksia tai toimintoja.  

Kun Spätzle on leikattu, se voi sitoutua Toll-reseptoriin. Sitoutumisen yhteydessä Toll-

reseptorissa tapahtuu konformaation (muodon) muutos, joka saa reseptorin jatkamaan 

signaaliketjua solun sisäpuolelle. Toll-reseptoreiden ja nisäkkäiden TLR-reseptoreiden 

toiminnasta on esitetty erilaisia malleja. Uudemmassa mallissa kaksi Spätzle-dimeeriä 

sitoutuvat kahden Toll-reseptorin muodostamaan dimeeriin.   

Spätzlen sitoutumisen ja konformaatiomuutoksen jälkeen Toll-reseptoriin sitoutuu MyD88-

niminen proteiini solunsisäisten TIR-domeenien (Toll/interleukin-1 receptor protein) avulla. 

Tähän kompleksiin sitoutuvat kuolemandomeenien (death domein, DD) avulla 

adaptoriproteiini Tube sekä kinaasi Pelle, ja muodostuu MyD88-Tube-Pelle-kompleksi. Kinaasi 

on entsyymi, joka fosforyloi, eli liittää molekyyliin fosfaattiryhmän. Kuolemandomeenit ovat 

proteiineista koostuvia vuorovaikutusmoduuleja, jotka ovat tärkeitä rakenteita 

solunsisäisessä molekyylien kommunikaatiossa. Synkkä nimi viittaa kuolemandomeenien 

rooliin apoptoosissa, eli ohjelmoidussa solukuolemassa.  

MyD88-Tube-Pelle-kompleksin muodostumisen jälkeen signaaliketju jatkuu inhibiittori 

Cactuksen hajotukseen. Kun signalointireitti ei ole aktiivinen, Cactus on sitoutuneena 
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transkriptiotekijöihin Dorsal tai Dif, ja estää niiden pääsyn tumaan. Ei ole varmaa, miten 

MyD88-Tube-Pelle-kompleksi tekee Cactuksen hajottamiseen, mutta todennäköisesti kinaasi 

Pelle on tässä avainasemassa (Valanne ym., 2011).  

Kun Dorsal tai Dif -transkriptiotekijät ovat vapaita, ne siirtyvät tumaan ja mahdollistavat AMP-

geenien (AMP, antimikrobipeptidit) ekspression. AMP-geenit koodaavat AMP-peptidejä, jotka 

ovat molekyylejä, jotka tunnistavat mikro-organismien solukalvon lipopolysakkaridikerroksen 

perusteella ja tuhoavat ne (Adem Bahar & Ren, 2013). Kuvassa 2 on kuvattu Toll-reitin 

toimintaperiaate.  

 

Kuva 2. Toll-signalointireitin toimintaperiaate. Infektio on saanut SPE-entsyymin leikkaamaan Spätzle-molekyylit 

niiden aktiivisiin muotoihin. Sitoutuessaan solukalvolla sijaitseviin Toll-reseptoreihin ne aikaansaavat signaalin 

siirtymisen solun sisälle. Reseptoreiden TIR-domeenit sitovat MyD88-proteiinin, johon puolestaan sitoutuvat 

kuolemandomeenit. Pelle-kinaasi ja adaptoriproteiini Tube kiinnittyvät kompleksiin kuolemandomeenien avulla, 

ja saavat aikaan inhibiittori Cactuksen hajotuksen, joka vapauttaa transkriptiotekijä Dorsalin tai Difin aktivoimaan 

AMP-geenejä. Kuva on tehty Biorender.com -sivustolla mukaillen artikkelin Lindsay & Wasserman, 2014 kuvaa 1.  

Toll-signalointireitillä on todettu olevan viruksilta suojaava vaikutus, mutta tämän 

mekanismin toimintaperiaate ei ole vielä selvillä. Drosophilalla Toll-reitin on todettu 

rajoittavan ainakin Drosophila X viruksen (DXV) aiheuttamaa infektiota. Drosophilalla Toll-7-

reseptori on myös tärkeä osa autofagian aktivointia (Xu & Cherry, 2014).  
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3.2 IMD 

IMD (Immune deficiency) -signalointireitti on Myllymäki ym. (2014) artikkelin mukaan 

konservoitunut järjestelmä, joka on korvaamaton normaalin immuunipuolustuksen kannalta. 

Se puolustaa isäntäänsä pääasiassa gram-negatiivisia bakteereja vastaan. Se kontrolloi 

useimpien Drosophilan AMP-geenien ekspressiota, toisin kuin yllä mainittu Toll-

signalointireitti, joka on vastuussa vain rajoitetusta määrästä AMP-geenejä.  

Myllymäki ym. (2014) kuvaa artikkelissaan synnynnäistä immuniteettia sekä IMD-reitin 

toimintaa: Synnynnäinen immuniteetti käyttää patogeenien tunnistuksessa spesifisiä 

tunnistusmolekyylejä, jotka tunnistavat ja sitoutuvat joihinkin konservoituneisiin rakenteisiin, 

joita löytyy patogeeneiltä mutta ei isäntäeliön soluilta. Eräs tällainen molekyyli on 

peptidoglykaani (PGN). Sitä löytyy useimmilta bakteereilta, ja isäntäeliössä sen tunnistavat 

PGRP-proteiinit (PGN-recognition-protein). Drosophilalla on 13 geeniä, jotka koodaavat 19 

erilaista PGRP-proteiinia.  

Hyönteisten PGRP-proteiinit toimivat aktiivisesti PGN-molekyylejä hajottamalla sekä 

aktivoimalla signaalikaskadeja. Esimerkiksi Drosophilan PGRP-SA ja PGRP-SD-molekyylit ovat 

tärkeä osa Toll-signalointireitin aktivoitumista.  

IMD-signalointiketjussa suuressa roolissa on tunnistajamolekyyli PGRP-LC, joka on 

transmembraaninen reseptori. Se tarkoittaa, että se on sijoittunut solukalvoon lävistäen sen. 

Peptidoglykaanin sitoutuessa reseptoriin solussa aktivoituu kompleksi, johon kuuluu Imd -

proteiini, kuolemandomeeni (death domein, DD), adaptoriproteiini dFadd sekä Dredd-

proteiini. Adaptoriproteiini on proteiini, joka voi yhdistellä ja organisoida muita proteiineja ja 

proteiinikomplekseja. Edellä mainittu järjestäytyminen johtaa Dredd-proteiinin 

aktivoitumiseen, jolloin Dredd leikkaa Imd:n, joka puolestaan johtaa Tab2/Tak1 -kompleksin 

aktivoitumiseen. Tab2/Tak1 fosforyloi ja aktivoi Drosophila IkappaB -kinaasin (IKK) joka 

puolestaan fosforyloi ja aktivoi Relish-transkriptiotekijän. Relishin aktiivinen Rel-68-osa siirtyy 

tumaan aktivoimaan AMP-geenien, kuten Diptericin ja Cecropin, ekspressiota (Myllymäki ym., 

2014).  Kuvassa 3 on kuvattu IMD-signalointireitti.  
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Kuva 3. Imd-signalointireitti. PGRP-LC-reseptoriin sitoutuu gram-negatiivisen bakteerin peptidoglykaani-

molekyyli. Reseptorin solunsisäiselle puolelle sitoutuvat kuolemandomeeni (kuvassa vihreä pallo, joka on 

yhteydessä reseptoriin), Imd-proteiini, adaptoriproteiini dFadd sekä Dredd. Dredd muokkaa Imd-proteiinia 

leikkaamalla sitä, joka johtaa Tab2/Tak1 -proteiinikompleksin aktivoitumiseen. Tab2/Tak1 aktivoi Drosophila 

IKK:n, joka puolestaan aktivoi Relish-transkriptiotekijän, joka siirtyy tumaan aktivoimaan AMP-geenejä. (Kuvan 

tekijänoikeudet MA Hanson, CC BY-SA 4.0.)  

Samoin kuin Toll-signalointireitin tapauksessa, IMD-reitin viruksilta suojaavan mekanismin 

yksityiskohdat eivät ole tiedossa. Tutkimusten mukaan antimikrobipeptidit, kuten Diptericin 

B, antavat vastustuskykyä virusinfektiota vastaan (Xu & Cherry, 2014).  

3.3 JAK/STAT 

JAK/STAT on eläimillä hyvin konservoitunut signalointireitti, jonka nimi tulee sanoista Janus 

kinaasi (Janus kinase, JAK) sekä signaalin muuntaja ja transkription aktivoija (signal transducer 

and activator of transcription, STAT). Se on samankaltainen banaanikärpäsellä sekä ihmisellä, 

minkä vuoksi sitä on viime vuosina tutkittu runsaasti. JAK/STAT on laajasti mukana 

synnynnäisessä immuunipuolustuksessa, kuten tulehdusreaktioiden säätelyssä, haavojen 

parantumisessa sekä valkosolujen aktivoinnissa. Signalointireitin häiriintymisellä esimerkiksi 

mutaation seurauksena on todettu olevan yhteys moniin sairauksiin, kuten nivelreumaan, 

Chronin tautiin sekä erilaisiin syöpiin, kuten lymfoomaan. Näin kertovat Myllymäki & Rämet 

vuoden 2014 artikkelissaan, jossa kuvataan myös JAK/STAT signalointireitin toimintaa: 
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JAK/STAT-signalointi alkaa, kun solun ulkopuoliset sytokiniini-molekyylit sitoutuvat solukalvon 

läpi kulkevaan sytokiniini-reseptoriin. Drosophilalla nämä solun ulkopuoliset molekyylit ovat 

sytokiniinin kaltaisia proteiineja, joita kutsutaan unpaired-proteiineiksi. Niitä on kolme 

erilaista: upd, upd2 sekä upd3. Kaikkia kolmea proteiinia tuotetaan, kun havaitaan esimerkiksi 

kudosvaurioita. Erityisesti upd3 sekä upd2 molekyylejä ekspressoidaan lisäksi 

virusinfektioiden aikana (Myllymäki & Rämet, 2014).  

Drosophilan upd-proteiineja sitova reseptori on nimeltään Domeless (Dome). Drosophilalla on 

yksi JAK-molekyyli, hopscoth (hop), sekä yksi STAT-molekyyli, Stat92E. Kun kaksi Domeless -

reseptoria sitoo upd-proteiinin, kaksi hop-molekyyliä sitoutuvat reseptoreihin solun 

sisäpuolella. Sitoutuneet hop:t fosforyloivat toisensa sekä reseptorissa olevat tyrosiini-

aminohapot. Fosforyloituihin tyrosiineihin voi sitten kiinnittyä STAT-molekyylit, Drosophilan 

tapauksessa Stat92E:t. Kaksi Stat92E-molekyyliä irtoavat reseptorista ja muodostavat 

dimeerin, eli liittyvät yhteen. Dimeeri siirtyy tumaan, jossa se sitoutuu kohdegeenien 

promoottorialueelle ja mahdollistaa näin geeniekspression sellaisille geeneille, joita tarvitaan 

infektion päihittämiseen  (Myllymäki & Rämet, 2014). Kuvassa 4 on yksinkertainen kuvaus 

JAK/STAT-signaloinnista.  

 

Kuva 4. JAK/STAT-signalointi yksinkertaistetusti. Sytokiniinireseptorit (Dome) ovat dimerisoituneet ja sitovat 

sytokiniinimolekyylin, Drosophilan tapauksessa joko upd1, upd2 tai upd3 -molekyylin. Tämän jälkeen JAK-

molekyylit, Drosophilan tapauksessa hop:t, sitoutuvat solun sisäpuolella reseptoreihin ja tapahtuu 

fosforylointeja. Näin STAT-molekyylit (Stat92E) kiinnittyvät reseptoreihin, minkä jälkeen ne muodostavat 

keskenään dimeerin, joka siirtyy tuman aktivoimaan geeniekspressiota. (Kuva: Peter Znamenkiy, Public Domain.)  

JAK/STAT-reitillä on todettu olevan antiviraalisia vaikutuksia hyönteisillä, mukaan lukien 

Drosophilalla.  Se, miten virukset tunnistetaan solussa ja signalointireitti saadaan aktivoitua, 
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on vielä epäselvää. Tutkimuksissa on todettu, että kärpäset, joiden JAK-molekyyli on 

mutatoitunut, ovat alttiimpia esimerkiksi Drosophila C virukselle, mutta kehittävät vain vähän 

tai eivät ollenkaan oireita muiden viruksien, kuten Drosophila X viruksen infektion aikana. 

JAK/STAT-reitin antama suoja vaikuttaa siis olevan viruskohtainen (Xu & Cherry, 2014).  

3.4 RNAi 

RNA-interferenssi eli RNAi on konservoitunut suojausmekanismi mikrobien aiheuttamia 

tartuntoja vastaan eukaryooteilla. RNA-interferenssissä pääroolissa ovat pienet hiljentävät 

RNA:t eli siRNA:t (small interfering RNAs), miRNA:t (microRNAs) ja piRNA:t (PIWI-interacting 

RNAs). Ne ovat 20–30 nukleotidiä pitkiä kaksijuosteisia RNA-molekyylejä, jotka pystyvät 

yhdessä muiden tekijöiden kanssa hiljentämään geenejä spesifisesti tuhoamalla näiden 

geenien tuottoa varten tarvittavat lähetti-RNA:t (mRNA). RNA-interferenssiä hyödynnetään 

myös silloin, kun solussa havaitaan ulkopuolista kaksijuosteista RNA:ta, joka voi olla peräisin 

esimerkiksi viruksesta. RNA-interferenssin tehokkuudesta kertoo se, että laaja kirjo erilaisia 

viruksia on kehittänyt erityisiä proteiineja, joiden tarkoitus on hiljentää ja häiritä RNAi:n 

normaalia toimintaa (Guo ym., 2019).  

Guo ym. (2019) kertovat artikkelissaan RNA-interferenssiin liittyvistä molekyyleistä. Pienet 

häiritsevät RNA-molekyylit (Small interfering RNA) eli siRNA:t ovat 20–23 nukleotidiä pitkiä 

kaksijuosteisia RNA-molekyylejä, jotka Dicer-entsyymi on leikannut alkuperäisestä pitkästä 

kaksoijuosteisesta RNA:sta. MicroRNA:t eli miRNA:t ovat noin 21–23 nukleotidiä pitkiä 

kaksijuosteisia RNA-molekyylejä, jotka syntyvät myös Dicer-entsyymin prosessoimana.  

Yksi juoste valmista siRNA:ta tai miRNA:ta liittyy argonauttiproteiiniin, joka puolestaan 

sitoutuu RISC-kompleksiin (RNA-induced silencing complex). RNA:n emäspariutumisen avulla 

RISC voi tunnistaa komplementaarisen RNA:n, minkä jälkeen kompleksin argonauttiproteiini 

pilkkoo lähetti-RNA:n ja näin tuhoaa sen. Kun lähetti-RNA tuhoutuu, sitä ei voida transloida 

proteiiniksi ja näin geenin ekspressio hiljenee (Guo ym., 2019).  

Tätä mekanismia käytetään myös suojautuessa mikrobien aiheuttamia infektioita vastaan. 

Esimerkiksi, kun virus tartuttaa solun ja siirtää oman perimänsä monistettavaksi, Dicer voi 

tuottaa viruksen kaksijuosteisesta RNA:sta vsiRNA-molekyylejä (virus-derived small interfering 

RNA). RISC sitoo vsiRNA:n tunnistajamolekyyliksi ja voi näin tuhota viruksen lähetti-RNA:t ja 

estää viruksen lisääntymisen (Guo ym., 2019).  
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PIWI-interacting RNA:t, eli piRNA:t ovat 23–33 nukleotidiä pitkiä RNA-molekyylejä, joita löytyy 

banaanikärpäseltä lähinnä sukupuolirauhasten alueelta. Ne muodostavat piRNA-induced 

silencing complex-rakenteen eli piRISC:n (Guo ym., 2019). Kun piRNA on muodostunut, se 

sijoittuu tumaan, jossa sen tehtävä on suojata sukusolulinjaa transposonien aiheuttamilta 

mutaatioilta. Transposonit ovat liikkuvia perimän osia, jotka voivat siirtyä genomissa paikasta 

toiseen. Ne aiheuttavat mutaatioita sekä DNA:n rikkoutumista. Tumassa piRNA-molekyylit 

suojaavat sukulinjan soluja transposoneilta hiljentämällä niiden transkriptiota. Ne ovat 

oleellinen osa normaalia solun toimintaa. Kun Drosophila-kärpästen piRNA-molekyylien 

transposoneja hiljentävää vaikutusta häiritään, syntyy lisääntymiskyvyttömiä naaraita sekä 

häiriöitä alkioiden kaavoittumisessa. Kaavoittuminen tarkoittaa alkion kolmiulotteisen 

rakenteen syntymistä. Transposonit ovat todella monimuotoinen kokonaisuus: pelkästään 

banaanikärpäsellä on yli erilaista 120 transposoniperhettä (Theurkauf & Parhad, 2019).  

3.5 Autofagia 

Toll- ja IMD-reittien, JAK/STAT-reitin sekä RNA interferenssin tavoin myös autofagia on hyvin 

laajasti konservoitunut mekanismi, jolla solu hajottaa solun sisällä sytoplasmassa eli 

solulimassa olevia yhdisteitä. Tämä tapahtuu lysosomaalisten entsyymien avulla (Xu & Cherry, 

2014). Lysosomaaliset entsyymit ovat hajottavia entsyymejä, joita lysosomi-soluorganelli 

tuottaa. Autofagian aktivoiduttua sytosoliin muodostuu autofagosomi, joka on 

kaksikerroksinen lipidikalvoinen rakkula, jonka sisälle jää hajotettava aines. Kun autofagosomi 

on ”kypsä”, lysosomi yhdistyy sen kanssa ja muodostaa autolysosomin. Tällöin hajottavat 

entsyymit pääsevät hajottamaan rakkulan sisällä olevia solun osia ja taudinaiheuttajia 

(McPhee & Baehrecke, 2009).  

Autofagialla on suuri merkitys silloin, kun solu on stressitilassa, esimerkiksi ravinnonpuutteen 

aikana. Tällöin solu voi ”kierrättää” omia yhdisteitään ja käyttää niitä esimerkiksi tilapäisenä 

energianlähteenä. Myös vaurioituneet solun osat voidaan ottaa näin hyötykäyttöön. 

Autofagian on ymmärretty olevan myös elintärkeä immuunipuolustuksen työväline, ja sitä 

kautta solu voi estää patogeenien lisääntymistä (Shelly ym., 2009). Yksi Drosophilan 

yhdeksästä Toll-reseptorista, Toll-7, toimii antiviraalisen autofagian aktivoijana. Autofagia-

reitti aktivoituu esimerkiksi Vesicular stomatitis viruksen (VSV) G-proteiinin sitoutuessa tähän 

reseptoriin. On epäselvää, inhiboiko autofagia muiden virusten elinkiertoa. Kärpäsillä, joiden 
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Toll-7-reseptori tai autofagia-reitti on mutatoitunut, on havaittavissa huomattavasti 

enemmän virusreplikaatiota ja infektion jälkeistä kuolleisuutta (Xu & Cherry, 2014). 

4. Wolbachia  

4.1 Yleistä Wolbachiasta 

Wolbachia on bakteeri, joka on saavuttanut erityisen laajan levinneisyyden. Se tartuttaa 

erityisesti niveljalkaisia ja sukkulamatoja. On arvioitu, että Wolbachia tartuttaa noin puolta 

kaikista niveljalkaislajeista (Cogni ym., 2021; Werren ym., 2008). Niveljalkaiset on 

ylivoimaisesti suurin eläinkunnan pääjaksoista, ja esimerkiksi hyönteiset kuuluvat siihen. 

Hyönteisistä Wolbachian oletetaan tartuttavan yli 65 % lajeista.  

Wolbachia leviää ainoastaan naaraan kautta jälkeläisiin, ja se elää solun sytoplasmassa eli 

solulimassa. Se aiheuttaa muutoksia isäntäeläimen lisääntymisessä. Wolbachia-tartunnan 

aiheuttamia fenotyyppimuutoksia, eli muutoksia, jotka liittyvät eliön havaittaviin 

ominaisuuksiin, ovat sytoplasminen epäsopivuus (cytoplasmic incompatibility, CI), 

partenogeneesi, feminisaatio sekä koiraiden tappaminen. Werren ym. (2008) kuvailee 

artikkelissaan näitä fenotyyppimuutoksia: Sytoplasminen epäsopivuus tarkoittaa, että 

tartunnan saaneen koiraan on mahdotonta lisääntyä sellaisen naaraan kanssa, jolla ei ole 

tartuntaa. Tämä valintapaine suosii tartunnan saanutta naarasta. Tämä ”oire” on yleisin 

Wolbachian aiheuttama fenotyyppimuutos, jota tavataan runsaasti esimerkiksi 

hämähäkkieläimillä.  

Wolbachia voi indusoida partenogeneesin, joka tarkoittaa, että naaraspuolinen yksilö voi 

lisääntyä aseksuaalisesti eli munasolu ei vaadi hedelmöitystä. Wolbachian läsnä ollessa 

kehittyy vain naaraspuolisia jälkeläisiä. Tämä on bakteerin kannalta optimaalinen tilanne, sillä 

vain naaraat siirtävät tartuntaa eteenpäin omille jälkeläisilleen. Partenogeneesi on yleinen 

Wolbachian oire esimerkiksi punkeilla ja pistiäisillä. Feminisaatiossa perimältään 

koiraspuoliset yksilöt kehittyvät naaraiksi. Tämä tapahtuma löydettiin ensin siiroista, mutta 

nykyään sitä tiedetään tapahtuvan myös kylävilkko-perhosella (Eurema hecabe) sekä luteella 

(Zygidinia pullula).  

Koiraiden tappaminen on mekanismi, jota tapahtuu ainakin kovakuoriaisilla, kaksisiipisillä, 

perhosilla ja valeskorpioneilla. Wolbachian tapauksessa koiraiden eliminointi tapahtuu 

embryogeneesin eli alkionkehityksen aikana. Tämä on hyödyllistä jäljelle jäävien 
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naarasalkioiden kannalta: niiden ei tarvitse kilpailla veljiensä kanssa, ja lisäksi joissain 

tapauksissa kehittyvät naaraat voivat käyttää kuolleita koiraita lisäravintona (Werren ym., 

2008).  

4.2 Wolbachian viruksilta suojaava vaikutus 

Cogni ym. kertoo vuonna 2021 julkaistussa tutkimuksessaan Wolbachian virustartuntoja 

vähentävästä vaikutuksesta hyönteisillä, erityisesti Drosophila-kärpäsillä. Mekanismi viruksilta 

suojaavan vaikutuksen takana ei ole selvä, mutta koska Wolbachia ja virukset jakavat elintilan 

isäntäsolun sisällä, on mahdollista, että niiden keskinäisellä kilpailulla on viruksien 

lisääntymistä vähentävä vaikutus (Hedges ym., 2008).  

Cogni  ym. (2021) mukaan bakteeri ei yhdessäkään tapauksessa suojaa viruksilta täydellisesti, 

mutta tutkimuksessa saavutettiin hyvin merkityksellisiä tuloksia. Tutkijat tutkivat yli 1000 D. 

melanogaster -koirasta, jotka löydettiin luonnollisesta populaatiosta. Näistä kärpäsistä 71 % 

kantoi Wolbachia-tartuntaa, ja näillä yksilöillä oli noin 15 % vähemmän virusinfektioita.  

Aikaisemmin oli pystytty osoittamaan, että laboratoriopopulaatioissa Wolbachia suojaa 

viruksilta, mutta tutkimukset eivät olleet pystyneet osoittamaan näin tapahtuvan 

luonnonpopulaatioissa (Cogni ym., 2021). Tämän takia Rodrigo Cognin ja tutkimusryhmän 

saavuttamat tulokset ovat merkityksellisiä. Tutkimuksessa käytettiin ainoastaan koiraita, 

koska D. melanogaster-naaraita ei voitu tunnistaa lajitasolle tarpeeksi luotettavasti. Se, onko 

sukupuolella vaikutusta Wolbachian antamaan suojaan, on mielenkiintoinen kysymys tulevien 

tutkimusten selvitettäväksi.  

Wolbachiaa on siirretty onnistuneesti Drosophilasta Aedes aegypti -moskiittoon, joka levittää 

ihmisille vaarallisia virustauteja kuten denguekuumetta ja keltakuumetta. Kun moskiittoihin 

on siirretty Wolbachiaa ja ne on vapautettu takaisin luonnonpopulaatioihin, on havaittu, että 

bakteeritartunta leviää populaatiossa ja sen seurauksena moskiitot tartuttavat ihmisiin 

vähemmän viruksia (Cogni ym., 2021). Wolbachialla voi siis olla tautien torjunnan saralla suuri 

hyöty myös ihmisille.  

5. Yhteenveto 

Drosophila-kärpästen rooli tieteen malliorganismina on tärkeä, ja erityinen rooli niillä on 

monella biologian alalla, kuten genetiikassa, kehitysbiologiassa ja mutaatiotutkimuksissa.  
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Malliorganismina Drosophila-kärpäsiä tutkittaessa ei pyritä selvittämään asioita pelkästään 

kärpäsestä itsestään, vaan sitä tutkittaessa voidaan löytää selityksiä yleisille biologisille 

mekanismeille (Roberts, 2006).  

Virustutkimusta on tehty Drosophila-kärpäsillä jo kauan, mutta sekvensointitekniikoiden 

kehittyessä tutkimuksessa on edistytty huimasti. Suuritehoisilla sekvensointilaitteilla voidaan 

löytää kymmeniä uusia virussekvenssejä kerralla. Virusten löytämisen ja luokittelun lisäksi 

aktiivinen tutkimuksen kohde Drosophila-kärpäsissä ovat immuunipuolustuksen mekanismit. 

Niitä tutkiessa opitaan myös koko ajan lisää ihmisissä ja muissa eläimissä toimivista 

puolustusmekanismeista, sillä nämä systeemit ovat konservoituneita ja siten samankaltaisia 

useissa eläinryhmissä.  

Tätä LuK-tutkielmaa kirjoittaessa erityiseksi mielenkiinnon kohteeksi nousi Wolbachia-

bakteeri. Tästä mielenkiintoisesta endosymbiontista ei vielä varmastikaan tiedetä kaikkea, 

mutta sen kyky vähentää virustartuntoja etenkin Drosophilalla on huomionarvoinen asia, jota 

hyödyntäen voidaan mahdollisesti lähitulevaisuudessa pelastaa monien ihmisten henki.   

Ensi kerralla, kun näen banaanikärpäsiä havittelemassa hedelmiäni, katson niitä uusin silmin: 

kiitollisena siitä kaikesta arvokkaasta tutkimuksesta, mikä niiden ja muiden Drosophila-lajien 

avulla ollut mahdollista, sekä uteliaana siitä, mitä kaikkea on vielä löytämättä.   
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Liite 1. Drosophila-suvusta ilman kokeellista tartuttamista löytyneet virukset (Webster ym. 2016 

lisämateriaalin taulukkoa mukaillen).  

Virus Genomi Löytövuosi Luokittelu 

Drosophila A Virus +ssRNA 1975 cf. Permutotetraviridae 

Drosophila C virus +ssRNA 1972 Cripavirus (Dicistroviridae) 

Drosophila melanogaster sigmavirus -ssRNA 1937 
(1947) 

Sigmavirus 
(Rhabdoviridae) 

Drosophila X virus dsRNA 1978 Entomobirnavirus 

Drosophila F Virus dsRNA 1975 Reoviridae 

Drosophila G Virus +ssRNA 1975 Tuntematon 

Drosophila P Virus +ssRNA 1969 Picornavirales 

Iota Virus +ssRNA 1970 Picornavirales 

RS Virus Tuntematon 1975 cf. Chronic Bee Paralysis 
Virus 

Drosophila S Virus dsRNA 1988 Reoviridae 

Drosophila K Virus dsRNA 1979 Reoviridae 

Drosophila melanogaster Nora Virus +ssRNA 2006 Picornavirales 

Unnamed reovirus dsRNA 2009 Reoviridae 

Drosophila melanogaster American 
nodavirus  

+ssRNA 2010 Nodavirus 

Drosophila melanogaster birnavirus dsRNA 2010 Entomobirnavirus 

Drosophila melanogaster totivirus +ssRNA 2010 Totivirus 

Drosophila tetravirus (Katso DAV)   2010   

Drosophila innubila Nudivirus dsDNA 2011 Nudivirus 

Drosophila subobscura Nora virus +ssRNA 2014 Picornavirales 

Drosophila immigrans Nora virus +ssRNA 2014 Picornavirales 

Drosophila obscura sigmavirus  -ssRNA 2010 Sigmavirus 
(Rhabdoviridae) 

Drosophila affinis sigmavirus -ssRNA 2010 Sigmavirus 
(Rhabdoviridae) 

Drosophila ananassae sigmavirus -ssRNA 2011 Sigmavirus 
(Rhabdoviridae) 

Drosophila busckii rhabdovirus -ssRNA 2015 Rhabdoviridae 

Drosophila immigrans sigmavirus -ssRNA 2011 Sigmavirus 
(Rhabdoviridae) 

Drosophila montana sigmavirus -ssRNA 2015 Sigmavirus 
(Rhabdoviridae) 

Drosophila sturtevanti sigmavirus -ssRNA 2015 Sigmavirus 
(Rhabdoviridae) 

Drosophila subobscura rhabdovirus -ssRNA 2015 Rhabdoviridae 

Drosophila tristis sigmavirus -ssRNA 2011 Sigmavirus 
(Rhabdoviridae) 

Drosophila unispina virus -ssRNA 2015 Mononegivirales 

Drosophila sturtevanti rhabdovirus -ssRNA 2015 Rhabdoviridae 

Drosophila algonquin sigmavirus -ssRNA 2015 Sigmavirus 
(Rhabdoviridae) 

Kallithea Virus dsDNA 2015 Nudivirus 

Galbut virus Tuntematon 2015 Tuntematon 
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Bloomfield Virus dsRNA 2015 Cypovirus (Reoviridae) 

Charvil virus +ssRNA 2015 Flavivirus 

Chaq virus Unknown 2015 Tuntematon 

Dansoman virus +ssRNA 2015 cf. Chronic Bee Paralysis 
Virus 

Craigie's Hill virus  +ssRNA 2015 Nodavirus 

Torrey Pines virus dsRNA 2015 Reoviridae 

Motts Mill virus  +ssRNA 2015 cf. Sobemoviruses and 
Poleroviruses 

Twyford virus +ssRNA 2015 Iflavirus 

La Jolla virus +ssRNA 2015 Iflavirus 

Thika virus +ssRNA 2015 Picornavirales 

Kilifi virus +ssRNA 2015 Picornavirales 

Newfield virus  +ssRNA 2015 Permutotetraviridae 

Drosophila-associated Partitiviridae-like 
2 

dsRNA 2015 Partitiviridae 

Drosophila-associated Partitiviridae-like 
3 

dsRNA 2015 Partitiviridae 

Drosophila-associated Partitiviridae-like 
4 

dsRNA 2015 Partitiviridae 

Drosophila-associated Partitiviridae-like 
7 

dsRNA 2015 Partitiviridae 

Berkeley Virus +ssRNA 2015 Picornavirales 

Brandeis Virus +ssRNA 2015 cf. Negevirus 

Totivirus-like dsRNA 2015 Totiviridae 

Drosophila reovirus (Katso Bloomfield 
Virus) 

  2015   

Drosophila uncharacterized virus (Katso Thika virus) 2015   

Drosophila kikkawai Cripavirus-like 
virus 

+ssRNA 2015 Cripavirus (Discitroviridae) 

Blackford Virus +ssRNA 2016 cf. Negevirus 

Braid Burn Virus +ssRNA 2016 cf. Sobemoviruses and 
Poleroviruses 

Buckhurst Virus +ssRNA 2016 cf. Negevirus 

Cherry Gardens virus -ssRNA 2016 Rhabdoviridae 

Corseley Virus +ssRNA 2016 cf. Tombusviridae 

Craigmillar Park virus +ssRNA 2016 Nodavirus 

Eridge Virus dsRNA 2016 Entomobirnavirus 

Grange Virus dsRNA 2016 Reoviridae 

Grom Virus +ssRNA 2016 cf. Sobemoviruses and 
Poleroviruses 

Hermitage Virus (?) dsRNA 2016 cf. Flaviviridae 

Kinkell Virus +ssRNA 2016 Iflavirus 

Lye Green Virus -ssRNA 2016 Rhabdoviridae 

Machany Virus +ssRNA 2016 Picornavirales 

Muthill Virus  +ssRNA 2016 cf. Negevirus 

Newington Virus +ssRNA 2016 Nodavirus 
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Prestney Burn Virus +ssRNA 2016 cf. Sobemoviruses and 
Poleroviruses 

Pow Burn Virus +ssRNA 2016 Picornavirales 

Withyham Virus -ssRNA 2016 Rhabdoviridae 

Armadillidium vulgare Iridescent Virus dsDNA 1980 Iridovirus 
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